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NİSAN 1940 
Çarşamba . Cuınarteıi ~flıılerl çıkar 

~ Sa11ı : 2680 Siyasi Gazete - Trabzon 

Direklörfl, Başyuzıcm 

BEKiR s0K0Tf KULAKSIZOÖLU 

Fiati 4 k~ruş 

ilan satırı 5 kuruştur 
Ozuuokak ; 121 · 123 • t25 

17 mcı yıl 
~--

Milli Şefin h ykeli 
Malatyada ap lıyor 

Y eşilirmak yükseliyor İyiye, Güzele, Dotroyu 

İki temsil = 

Amasya mahsur bir ha de .. 
Aıalı:ara 6 ( A. A. ) -

~illi Şef~•iı lımct : lııinü vatan 
•••tlerıaciıki yültıclt Yo tarihi 

llaile şehir mec lislerinde ve bü
yüle bir halk kütlesi huzurunda 
yüksek tezahurat ve samimi al· 
kışlarla kuar veri lmiş vo Valinin 
riyuııetinde bir komisyon teşekkül 
etmiş ve derhal fuliyete geçmiştir 

Sular altında kalan köylere yardım edilemiyor. · 
•••rlerini de cHlandıraealc bir 
llıylı:ıli•i• illı: tlefa olarak Malat· 
fada relc:ziao ~alaty11 umumi mec 

Valimi; kazalara 

teftiş ediyor 
Va/imiz Osman Sabri 

lfda/ teftiş ve tetkiklerde 
bulunmak üzere perşembe 
9Ünü Sürmene ve Of ka 
zafar1n• gitmiştir. Tetkik 
ve tefti1lerine halen devam 
etmekte olan O>man Sabri 
lfdalm Pazartesi günü şeh · 
rirnize avdet/eri muhtemel· 
dir. 

TAZIM VE TEBRİK 
TELGRAFLARINA 

CEVAPLAR. 
lnönü muharebesinin yıl 

dönümü münasebetile biı 
Yülc/erimize Halkevimiz ta 
rıfı•dan verilen telgrafa 
9eldn cevaplardlf. 

Dr. Hayrettin lltakof 
Halkevi reisi 

Trabzon 
C. Muhabbetinize ve asıl 

duy9ul•r1111zo teşekkür ede· 
rirn. 

ismet lnönü 
Dr. Hayrettin lltakol 

Halkevi reisi 
Trabzon 

Kur/uluş davamızın ilk 
müjdecisi olan lnönü zafe
rinin yıl dönümü münase· .e. 

betile gösterilen samımı 
duygulard teşekkür eder 
$1Jggılar sunar1m. 

~ 

Çin Ordusu 
12 Milyon 
Ankara 6 (AA.) - Çun 

kiftgla Çio selabiye\tar makam. 
lnrı bUyOk bir mukabil toarn.ıza 
geçmek zıımaoı gelince Çiaio 
dllş amna karşı yirmi milyon 
asker çılrnraca vaıiyelle bu· 
ıuuduğuou ıöylemektedir. Halen 
allıltı altında dört milyon atsker 
mevcut olduiuou ve sekiz mll
yoo kişloiod~ talim "örmekte 
bulundutunu ve bunların bir 
aene zarlındıt orduya iltilıık 
edebllec~kleriai i14vı etmek· 
tedir. 

Seylap zedelere 
yaraımlar 

Ankara 6 ( A. A. ) -
Seylao dolayıııile k:.ızılay umumi 
merkez.i ilk yardım olarak: AaaayM 
V aliliti cmrıne üç bia bot yüa. 
Tokal ValıJıj?ı emr&H bın Def yüz 
lira "Öadc:rwıştir. - -
Londrada konuşmalar 

Ankurıı 6 (A. A ) - Garp 
cepheılode k 1yoe <leZer birşey 
uıwuwı;ıtJr. 1u~iıterı;, narıcıytıt 
oezu_,u t1ruhucıısu chavel 11SUH1to 
logllltm.rnııı oısiKau tı U1'0 Wt!l 
werJı;;.ezı_,rıad~ın d 1pluw..ıu11rıa 

s*'Ktz Nhıaouıs Louarıaa l>uıu. 

un<ıtıll.lttn v~ goruşw6ter~ Jıtti"· 

cek uuflıı lJıı~i oıacıı~ı buaırı!

mttK.teou. 

Belçikada müzakereler 

lf nkara 4 ( il. il. ) -
Yeşil lfmağtn yükselmesi 
denım etmektedir. ff masya 
ile civar vilayet ve kazalar 
arasmdaki yol ve telefon 
irtibatı kesilmiştir. llmasya
ya Samsun tirenide gelme· 

miştir. lfmasya istasyonu 
sularla mahsurdur. /r'ıemur 
fara müşkülatla ekmek ve· 
rilmektedir. lstasyonile ted
risatı tatil edilmiş hükümet 
belediye posta ve telgraf 
bina/art tahliye edilmiştir. 

İngiliz kabinesinde 
değişiklik yapıldı. 

lfnkara 4 ( 11. il. ) - lngiliz KabinesindP. bazı deği
şiklikler yapılmış ve bu arada Çorcil bahriye nezareti 
uhtesinde kalmak suretile harbiye bahriye ve hava nazır 
arından mürekkeb kabine komitesi reisliğine getirilmişl!.!::... 

Darülbedayi 

Şehrimize geliyor 
Sümer Sinemasının Da· 

rülbedayii şehrimize davet 
eylediği Ye Darülbedayiin 
de bu davete muvafakat 
cevabı verdiii memnuniyetle 
haber alınmıştır. 

Halen Kayseride bulunan 
Darülbedayi 30 Nisanda 
Samsunda bulunacak ve bu· 
nu müteakıp beş tc::msıl 

vermek üzre şehrımıze 

geh:ceıı. tir. 
Temaşa zevki çok yük· 

sek olan şe.tınmız_balkı beş 
aeneye yakın bır zamandan 
berı Varu1beday11n hasretıni 
çekmektedır. ~ümer sınema· 

sının bu güzel teşebbüsünü 

takdırle karşıladık. 

Şilt maçları 
14-4-940 Pazar günün· 

den itibaren başlamak ve 
üç haf tada sona ermek üzere 
kulüpler arasında şilt maç · 
ları yapılacaktır. 

Bölgece bu hususta hazır· 
lan an talimat kulüplere tepliğ 
olunmuştur. 

Necati Enelçuk 
Evvele':! Samsuna tayin 

edildiğini haber VPrdiğimiı lo
bisarlu tukib.st amiri Uny 
Nec::ıti Ersetçuk dilokQ gün 
Ankara vaı.iıırile matıauı me. 
'llurlyetioe tıareket etmiştir. 

tlıty .Necati Er1ie1-wuk arkı· 
daşları tarafıııdao uaurlao • 
mışllr. 

Yarınki maç 

Gübreleri 1'.ooperatif 
tevzi edecek 

Bugüne kadar Ziraat 
Tütün müstahsillerine Bank,ısınca temın edılen 

AuKtWt O ~d.i\..J - otııçıı..ı& 

k.ıruu uu ısalJıstı u.ııui mucıatuı& 

ouıırauı ~ıauuı 1Jtw1~ Vd u~uu 

uır gönlşwea"' 1.>uıuuwu~lur. --C. H. P. Genel sekreteri 
Erzurum /r'ıebusu 
Dr. il. F l'uzer 

giıt>re tevui ışleri tıcaret 
81R TEMYİZ KARA.RI Ey!Cıide avans verilecek Vekaletı tarafından bundan 

Tutün müstahsı/Jerı, sonra Guesundaki fındık 

Yarıoki pnıır gUnu ldınun 
Ocağı birinci takuıııltı bir maç 
yapmak Uıere Giresoo ve Gö· 
rcle mutılelitindeo mllrekkep 
bir katııe şehrimize "elmi~tır. 
Kllfile ldm110 oc;ığıam mls11firl 
olarak pıızutesiae kadar bura· 
da kalacaktır. 

Bay Şefik 
Şıkerlo fazla fiyatla satıl· 

lll•ııaıo mıaedildi~ine dair 
bQkQwelteo bır lr.ı&raru11me çık· 
lllıaıış olmasını 16re Şekerin 
1Ukıek bedel ile satışının mUı· 
ltlılai ceza ola11117ıcaiı h•k· 
kıada ltmJil UçUocU ceza dı · 
lreıiıuleo urn~ -14 62 numaralı 
blr kırar illdır oluamuştur. 

mahsuıunü Eyıüı ilyında satış Kooperatıfleri bırlıgı· 
tarladail aldıkl~fl için ınhi- ne tevdı edılmıştir. 
sarıaı ıdaresınc:e müstahsıl- Muhtaç köylülere 
/ere yardım olmak üzere 
her sene verilmekte olan toprak tevzii işleri 
avansın Eyıüı ayı içinde Muhtaç köylülere tevzi 

Tedavi için bir müddetten 
beri şehrimiıde bulunan Rtze 
mektupçu3U Bay Şetık .'.\1anis:ı. 

mektupçuluguaa layicı edilmiştir. 

Belediye ihzari bütçesi 
940 maı i yılı Belediye bütçesi 

~03.461 lira olarak EocüPJence 
teabit edılerelı: Mcoliıe ıovk olun. 

Sular altınd11 kalan evler 
tedricen çökmektedir. Şim· 
diye kadar beş altı ev yı. 
kılmışttr Sular alttnda ka· 
lan köylerde yardım imkant 
bulunmamışt1r. Samsundan 
sandallar ve sandalcılar 
getirilmiştir. 

Saffet 
Arıkan 

Milli üdafaa 
Vekili 

lfnl<ara 4 ( lf. il. ) -
Milli Müdafaa Vekili Bursa 
mebusu General N11ci Tınaz 
sıhhi vaziyeti dolayısile Ve · 
katet vazifesinden istifa et· 
miş ve istifası kabul olu7a· 
ıak verine Erzincan mebu· 
su Saffet lf rıkanm tayini 
yüksek tasdike iktiran et· 
miştir. 

Fin - Sovyet 
müzakereleri 
Ciddi zorluklar 

içinde .. 
/inkara 4 ( il. lf. ) 

Stekoımda11 verilen bir ha
bere göre /vloskovacja cer 
y11n etmekte olan Fin Sov
yet müzakereleri ciddi zor. 
luklara tesadüf etmektedir. 
Sovyetler Finlerden her tür
lü tedafüi şimal iltifakırıdan 
vazgeçmesini yeni hududu 
askerlıkten tecrit etmesini 
yeni bir /r'ıannerhain hattı 
inşaa etmemesini ve Rusya 
aleyhinde matbuat neşriya· 
tına mani olm 'sını iste
mektedirler. 

TAYİN 
Trabzon merkez sıhhat 

memuru /r'ıehmet Nazmi 
Doğan'ın Fatsa muayene ve 
tedavi evi sıhHat /r'ıemur

luguna naklen tayin kılındığı 
haber alınmıştır. 

Yeni vazifelerinde başarı
lar dileriz, 

GÜR0:;.LEH Dlı YU~LAU 

Panorama bahçesinde lıtr 
gece kalab:ılık bir halle kütlesini 
u:ııın zam•ndanberi eilendiren 
bir tiyatro lcumpangaJı oar. Mii· 
dürü Kemal Sahir ismi•de yıl· 
/ardır bu işae çalışan bir arktı· 
Jaştır. Geçenlerde bu tigatrodarı 
bah!etmis oe böyle gueinci :bir· 
likler hakkındaki fikirlırimi an· 
/atmıştım. 

Be• bu birliklere çok ehem· 
miget (/eriyorum. Çünkü halkın 
zeokinin yuğruluşunda, kıymet 
hükümlerin hazırlanışında bun· 
forzn rolü zannettiğimizdıtt. tlalıa 
fazladır. Banlar halkla dofra· 
dan doğraya temastadır/ar oe 
hDllc.tn tıi ruhununatt. dibine in· 
mek için ellerinde naime, jest, 
mimik ve figür var. Bıizan te· 
sirli bir jest, bir düşünce ve 
duyguyu, ağız dolusu sözden oc 
sütunlar doluss yazıdan daha 
kola.fi ve k"oetli aşılar. 

Bu hafla içiıule P"noroma 
bahçesine iki kere daha rittim. 
ilk gece Cehıntıem isimli aile 
faciası temsil edildi. ikinci gece 
d• Köroğlu üimli uydurma ol· 
duğa muhakkak olan bir ıe.11ler 
göstermeye çalışıldı. İlk temsil 
beni memnun etmedi dersem ya· 
lan söylemiş olarıım. Bögl'! bir 
birlikten, iundan daha /azlasmı 
bekleyemeyiz. Cehennemde Birt · 
brışı Selim rolünü Melımd Ozan 
isimli bir artist temsil etti. Bu 
arkadaş muhakkak ki bir kabi· 
ligettir, hem de olgunlaşmaya 
yüztalmuş bir kabiliyet .• Yalnız 
ıesi biraz kısık çıkıyordu; bunun 
cleoamlı bir gırtlak veya burun 
arızası olmamasını temenni ecle
rim. Başka ufak tefek kusurları 
barada sayıp dökmek is lem em: 
Mehmet Ozan, euelki yazımda 

anlatmaya çalıştığım himaye v~ 
kontrollu çalı~acalc. bölge tiyat
rolarında pek<il<i çaıı~abilir C1e 
mur1tı/ fak olur. 

Doktor rolünde gördüğümüz 
Bag Şadi Cenker, hı.yecanfarına 
daha lırikim olsa ve biraz da 
okusa kendisinden hulıalde İs· 
ti/ade edilir. iman rolünde Bag 
Siret muvo/fafc. idi. Emirber 
rolündeki genç vaıif eJinı yapma 
ya çalıştı. NumİJ• rolünde Ba 
yan Saadet çok muuaf/ak idi. 
Bagatt. Saadet sanatkar bir ka. 
dındtr .. Rol temsili akordiıon 
çalışından aşağı dığıl, üst~."·· 
Şfoesi tımiz jestleri sahte degıl , . 
Fatma rolünde Bayan Süzan, 
genç kız saffetini belirtmesini 
bildi; şfoesi düziÜn. Kabiligt ti 
inkişafa çok el•erişli .• Dadı ro . 
[ünde H. Özaksog, herhalde pi Ş· 

H. T. 
_ /lrkası 2 de - • 

Tütün tohum istasyonu 

verilmesı ve bu suretle ko. edilmekte olan toprak işle· 
/aylık husule geleceği te. rinin bir an eve/ neticelen· 
menni olunmakta ıaı. 111- dirılmesi içm muhterem Va · 
dığımız haberegöre avans /imiz Osman Sabri lldal 
lafln, tütün müstal;sillerine tevzi komisyonlarına bazı 
masraf yaptırmağı ıcap et.' dırektifler verdiği haber 

muştur. 

in hisarlarda 
Oğluma Öğütlerim 

• Tütün tohumlarımn is· 
16hı ve iyi cins tohum ye. 
tiştirilmesi için Pulathane 
de bir tütün tohum istas· 
i'onu açılmasma teşebbüs 
Edıldiği haber alınmıştır. 

Bölge hakem komitesi 
Geçen akşam C. H. Par· 

tisindeki bölge odastnda 
toptanan bölge hakem ko· 
mitesi. r:yasete Terfik Yu
rıusoğ/unu seçmiş ve bazı 
mübim kararlar ittihaz ey· 
itmiştir. 

He.va açtı 
Birkaç günden beri sisli 

~e çiseli giden ha va/ar bu-

8011 ''mııtm 

tiren l:.ylul ayı ıçın<Je veri· alınmıştır. 

;:;~ KüLoBüNDE ' ( K 1 s A c A _) 
DUu akşum ljetılr kulObıı 

umumi tıey"t ııatıuae topıaawı~. 
ıçuwaı, um. katip veJuli Kacuıı 
.L>edeoğlu oçlı tun sonra Meh· 

et Knııpçı ıı:l :mt etıni;1, K.uıa.· 

bun uwuwı vazıyetı ı:oru~ııı.ııu~.~ 
kulQp nz ın<lun buıuaıaa .~fok· 

topçu ilehçel Ertauıo, kuıaouo 
uw.uwı vuzıyetıaia ddllıt rasiu 
Vtt tHnıu bır nai alınusuıı iıttil:ı

tat eaeo tekıi!hui al4ka ile 
diol6'auuş ve y.tpuaca~ işlerio 

idure lleyeliaıo karıuile iyi 
ııtıtticiye baiıaaacıığı kanaat 
ve kua:-lle içti ..Dıta oib17et 
' rllw.l tir. 

ifrat ve tefrit ... 
ifrattan tefrit• dil!jmek iyı bir 

V6f dL'i111 fllkal tofrıtten lt~ ala blÇl il• 

aak la oııuo aııbl tıir şııy .tıu.tı&lde ....• 
~ehdıı lı.tılll ilıtıyacıoı göı:öııilııe 

alau liıde.U.ye, bntçcdtık.i oıı tıin lira 
lie üç aari heli 7aplıcmağa kaıkışmı~. 
öu hatıar, ıyi hır uatıer il.Ula, uıw .tıel\? 

anuıuad.ıı.ki ınıatakaıar, yiue heı:l.ııızıık 
yüı;iladeıı 7er yer .tıeıll uımaktan u.r.wı 
WÜ(lll.et k.W'LUl8Wlfll.:Uk, 

.Uir tarafta tam 
Könfllı, öte tarat!arda yine dıvar dip· 
!eri ve .lı.ö~ Da~ıarı .... Un bin lira ııe 

üç cleiil de, mesela biraı daha u 
J<.on ClrtU yedi, &ekiz · he14 pptmiaa 
claaa ij'l olıat.ı aı~W. 'l l 

1939 Mahsulünün iki 
aydanberi devam eden mü · 
bayaa işlerine son günler 
hız verilmiştir. 

/lyrıca Trabzon ve Pulatane 
de bazı firmalar piya$adan 
tütün almaktadır. /rfa'1sulün 
anbarlanma müddeti olan 
Mayis sonundan evvel alım 
ve satım111 ikmal edileceği 
anlaşılmaktadlf. 

Palatane de yeni yaotı · 
rılan inhisarlar Tütün bakım 
evinin Zelzeleden hasara 
uğrayan kısımlarının tami· 
ratı bitmek üzredir. llyni 
bina dahilinde yapılacak 
tesisat ta ihale edilmek 
üıorcdir. 

Oglum, Tazı duygulu, Öküz 
kafalı, Eşşek inadlı, Katır cilveli, 
Kedi ahlaklı, .Magmıın iştahlı, 
1 ilki zekıilı, Karğa zihinli kimıe
lerle zinhar arkadaı olma I •. 

Yani aşını; eşin;, işini bil I 
yukarıki fJas ıfta sıralanan arka
daşlara dair daha tttniş bilgiyi 
edinmek isterHn tecrübe ya 
pabilirsin I .. 

Borrlu kimsenin enerjisinin 
üçte ikisi borcunu ödemeği dü
şünmekte harcanır .. 

Doçfundan ödünç alan. dı•st. 
luğu gıkmağa karar 'lJermiş de. 
meldir ... 

Sılacı bir odamdan kurlu/. 
mak isterJen hemen ondan ödünç 
p«ra iste .. Çabuk ganı11dan uzak· 
laıır .. 

Borcunu ödeyememek zorun· 
da kalan 11e ncvn•ılu orlamltlf 

vardır ki kahrından üzürıtüsıin 

den uıan ömürlerini kışaltmış • 

tırlar ... 

Oglam, ı:engin bir vitrin kar· 
ştstnda iç çeke• ne yoksul 1ar• 
oardır . . Bir aşhane Önünde içi 
giden ne açlar vardır .. Bir dil· 
ber güz karşısında içi kıcıklanan 
ne kimseler -:Jardır .. Biribirinderı 
üstün, biribirirtden dun olanlara 
dikkat eti kimi gıpta, ha Jet du 
y.ı.r, kimi acınır, halirce şükıe· 
der .• Hayat bu . 

Hayatı bir ıeviyege ulaşW· 
mağa saoaşmak kadar boş g~IJ 
ret olamaz... r 

Buna di11ler, /elsefe/ır, ı· 
~ ade''" kirler, tarih boyunca muc /'r 

mücahede oe münakaşalar k al 1 
• 

olamadı da bugünün rejim erı 
mi kadir olaca le .... 

Cevdet fllap 

- Arkaıı J dı -



Sa1fa 2 ( YENIYOL) 

IDoC;ouKçA 
Soğuksu' da 
Bir aç saat 

1 Ha p Hadiselerinin manası nedir? _ i!~s1;~,~s~~--
Yaıan : Tuğgen~ral Sir Clıarles Gvynn kin bir emekdardır. Rolünü ken· 

Yine bekleme 
Oyununa dair 

Cenup rüzgar/armın vak· tıılk u ıoıı haf ta içinde ı 
tinden evvel getirdiği mu· 
vakkat yazdan bir gündü. arası d mümkün oldu~u ita ar 

çok taıııdıltl harp laakkında ko 
Değermen arkı gibi uza· .uşma ı kendine iş edindi . Kıı 

yan Uzunsokağm nefes da fettim ki Eihin!erini en fula kur 
ra/tıcı boşluğunda ilerliyor- calıyan mcaele teçen herbıa müt· 

dum. bi~ açılışiaa Disbetle bu "•talik., 
Baharm engin neş'esine barbıa garabetidir. Bana iylc r•· 

bürünmüş kir dönüşü ya- liyor ki haricte de vuiyet ayni 
pan şakrak bir kafile ile ıekilde görülmektedir. 

karşı, karşıya geldiğim zaman Mamafih 1914 ıle S\uk:ayeıe 
hayalimde tebessüm eden. yaparke n u.utmayalım ki bizi o 
şahane bir dekora dalmış, u .. uoıdeleye sürükleyen 

aail Alaaa iaisiy tıfi idi. E~cr 
girmiştim. . VGD .Moltke, bir çok Almaalarıa 

Ruhum oralarda dola- düşüa üfii rlbi, garpte aüdef aa 

Şlfken. gönlüm. gözümle tia kalıpta •iyülc kuvvetlerini 
birleşerek. kucaklarında yı R .. yaya karşı l.11lluaış olaay4ilı, 
ğın. yığın mimozalar. elle- o zaaıa biz şiau•i eldı.&ğ• ribi 
rinde demet, derret me- uzu bir azırlık ve atilet dev 
nekşelerle geçen bu bahtiyarı reai ıeçirc bilirdik. 
grupa takılmıştı.. Fakat o zaaan bütlin kuvve· 

/şte bu tesadüf,· ayni ti•iı:i hoınca iıtiıaal etıaektca ray 
günün ihtizarmda beni,· ri rJi istle yapıcılc bir ıey 
Trabzonun sol omuzu üs· l yelctı:ı. 
tünde taht kuran Soğuksu . 1915 ~e le~· veti izi inkişaf 
ya sürüklemiş, geçen yaz- ettıreeelt bır mual.•t.• L:avuı~u~u·. 
dan kalan hatıralar arasına • ı. zaman banu ıyıce daşunul· 
katmıştı... me~iı bir kaç taarruzla bıder 

S k 
. . . f ettılc. 

o;u su, %ıgaretcısın gir 
çamlarının sakızlı lezzetirıi taşı- Bugün deniz harbı ıiipbeaız. 
yaa lô.tif nefeslerle karşılar. Bu hem tedafui ve, mimküa oldutu 
nefeslerle biigülenen lruhların, kadar taarruı.i bir şekilde devam 
yeşil çarn zirvelerinde uçaştuğu ediyor. O lıalda niçin aıültefilc 
nu, rengin köşelerde kumru/aş· ordular sipe,.Jeriade otuuyorlar, 
''tını duymamak imkô.mızdır. 

Basılan ger/er, kubbt.leşen 
pembe gökler, gölge ueren a;aç· 
lar, esen riizgiirlur bir rüya aLe
mi içinde hep bu sır ile görü
nürler. 

Burada vakit, bir dalın sa
lıncajında ninni din/iyen şek.er
itme uykusu gibidir. Güneş sırt· 
lara turunç bır renk akıtlımı, 
günün ü/ulüne intizar lcizımdır. 

Soğuluu'da, her tepecezin 
biribirinden güzel, biribiritıden 
lıoı lıususiyetıerini btldnler, Çıf. 
teçamlık'tan ufku segrctmeğe kal 
kışmHlar. Çif teçamlık, bu şirin 
~agfigenin antre:.ıdir. S egrekle-
nen çam süiunlannın arasında 
kagnasan serinlik, yorgunlukları 
bir hamlede alacak, sihirli bir 
şifa kudreti taşır. Oradarı sonra 
hırçınlaşan manzarad derınlık 
aramak lazım. Gö%, Yoroz uti
kamctinde katmerleşen Argalga 
sırtlanndaki işlemelere kayar. 

Alatürk Köşküne kadar o 
semtin fÜzelliği uzak/urdan, ken· 
dine süzulür. /(oca çukurda Ki
sarna, gayri muntazam bır hattı 
içtimaın sol kenarında baygın 
azanır .• 

Köşkün bin bir emek mahsu· 
lü olan { AşıkLar yolunda) bir 
fÖniil fatıhini ialı:ibetmenin derin 
hazzını duşünmek yeter. likin, 
uf ukLardan kanal açarak, iddialı 
bir yarışla gelen, sert ru%gcirın 
lıışmile O!Jıtmamak gerek .. 

Eski • Palas,.ın tel orıülerle 
sarılı olan servetleri yerlı, gerin· 
de. Yerlere serpılen tutum, tutam 
renklerde çamların erıyen yeşll
JıRi kagnaııgor .. 
• Palı.ıs tepesi, gurubun en ih
tl§amLa gorüldüğu mesut bir mev· 
k.ıdir. Akşam ınerken. Ben de 
oralara inmişftm. 

Burada, bu andaki y 1/nı:!ı 
;ımdan h.aris bir işlllıa duyduğum 
fluldc, can' dan, canan' da11 uz1.1.k 
cennetler uvılmiyor. Daha çok 
ogiilmügor .. 

İrtihal 
Ricali ilmiyeden Osman 

Mecdi. temyiz mahkemesi 
azaliğ1ndan mütekait Mus
tafa S1tkı, Trabzon hukulc 
azaliğmdan mütekait Musa 
Jfazım Ergüney merhumun 
küçük kardeşleri ve Ticaret 
vekaleti Büro şefi Süreyya, 
Ziraat Bankası um. müdür
lük muhasebe şeflerinden 

illi Ceradm babaları. şeh
rimiz avukatlarmd•n lfhmet 
Hamdi ve Hasan Fıkri ve 
Giresun avukatlarından Meh· 
met lfzminin amcaları 

emekli General illi Muzaf
fer ani ol•rak İstanbul 
Beylerbeyindeki köşkünde 
irtihal eylemiş ve cenazesi 
merasimi mahsusa ile kal
dırılmışt1r. 

Merhum. Balkan, umumi 
harpte ve İstiklal harbinin 
bütün safhalarında meşkur 
hizmetleri ve yararltklan 
qörülmüş, tanmmış ve se· 
vilmiş bir askerdi. 

Tanndan mağfiret diler 
ve bt.itün efradı aıltJsine 
başsağliğı dileriz. 

İngiltere - Çin 
Ankara 4 ( fl. 11. ) 

lfvam kamarında sorulan 
bir suale cevaben Müsteşar 
But/er verdi<ji cevabta ln-
gilterenin meşru Çin hükü
matini tammaktan ayrılma
yacağmı söylemiştir. 

vo nitin, ltilhaua, hava kuvvetleri tarııf da ııivil nüfusun ve oalara Ji kadrom içinde biışardı. 
keıif tayyareleri il malıalleri ait emlakin zarara uğra uıoı Temsilden öne• halka sükut 
tayia oluaaa Alaıa aayı11z kara muc b bir harp şeldioe başlamnlt tavsigesinc lıizum uar mı idi 
l.edıfleriae taarruz etmiyorlar? iıtemiyor. bilmem ? Eğer var idigu bunun 

Bu sualler• resmen henüz E~er bu hıırp m11bakk:.ak la- daha düzgün bir ifade ile söy· 
cevap verilmemiştir. Hiç şüphe :umsa oaa dig·er tarafın başlıyarak /enmesi /ôumdı. 
yoktur ki ıüküt milletin ubır efkarı umurniyenin nefretini kazan Köroğlu temsili hakkında ne 
ve kuvvei mııMviyuini ursar. masanı bekliyor. deycgim ? Bögle esuler hakika-
F akat liderlerine itimat, böyle bir Almaayanın sivil nüfusurıu ta dalıa aggun ol malt. Beni.,, 
sarsıntıya karşı, kuvvei maneviye · böyle bir muhataraya atmalttan gördüğüm temsil hiçbir şeye ben 
yi himaye ve ubrı muhafaza çek nıııesi mu-aLu-ndu·r. Hava kuv· d ı;.. / b~h ,.. zeme i. .n..Öroı una u tan sa. 
muazzam bir kuvvet kayna2'ıdır. -etia"ı Lıra ve den"ız hareketile b l l J I Y .. .. ga ileceğimiz şey er e ao u.. er 

Karadaki durgunluk birlikle kullanmak da isteyebilir. siz ve mubalagalı jt!stler, cwık 
Bu gibi ahval altıada Almaay rıın nüktelerle hallan zevkini işpor

k a\,ul etti2'i her türlü taladide biz taya dündürmemege çalışmalıyız. 
riayet edecefiz. Bay Hüsam , herlıaltfe ki 

Kanutiıae röre, bu itimat 
müttefilderia aakıri aiyaeetiae te· 
sir eltiti aalıtılaa bazı aoktaları 
münalı.aşa et•elı.le lı.uvvetleoreck Hava luıvveti•izi alçaktan ve sevi len bi,. komik; kenılini pek 

2'Üııdüıleri uçmafa meebur e.lea sudan ve incir çekirdeji•i dol · lir. 
Mittcfik ord-.larıa bitınaf llkı tabdidat albncla kullanmak durmaz rtumaralarla feda etme 

arasiıiae lHnİİH rerek alalaltltea ve iyi müd,faa ıdilcD be.l:!flere melidir. 
rerelt ıiyaaeten hakları yoktur. hücum etaelc şüpheaiE atır zayi Her iki g'-ce 'emsilden önce 
AlaH u•illerine deaizdın bir ata mal olacaittır. Ayni umarı da· ~irçok şarkılar sögludi, dans numa 
taarru •enubıbı ohı u. pek fazlı bir şeyde başarmaya· raları yapıldı. Diyaloglar tem~il 

Binaenaleyh, ordu lniçre ile bilir. Ve Almsııyı k"yıtlıı şartsız edildi. Ben bu şarkılarJan bir kıs. 
Lükseab rg aruındald ceplıede harekata ba~ladığı zamanda bix mrnın güftesine ezeldenberi dıiş-
başlta ltir yerden taarruz edemez. k:tntlimizi zayıflamış bulabiliriz._ manım. 

Bu cephenin enıea yarısı geçil Biaaeneleyh· bundan anlıııla· "Vur patlasın, çal oynasrn, 
•esine iakia elwayn Rıya ııeh· · bilir iti Müttefiklerin Almanya bu hayat böqle g"çer 1,. Bu ha 
rile kapaamıştır. Üifer yırıaı umuıni bir laarrnz açınc;yA kadar yal böyle geçmez; onııll ciddi 
yılaız Zirfrid laıttı ile defıl ayni hava kuvvetlerini muhafıız" etmek tarafı da vardır. Neş'e vereyim 
ıa•anda bir fOlc tabii maaialarlı te bir takım makıatl1trı vardır. derle.en kayıtsızlık ve tembellik 
bi•aye edilae~taair. l l K ·ı Hu aralılr, tıı.arruzdan ç~kin· aşı amıya ım. arınca ı e oğus-

Biyle clar ve rayri müsaid }ı 'k - · • ı k · · melde biz isr~fın önüae geçmiş tosböeeRi ı a.11esını ıer es ıyı 
arazide, yıpraa aaış Almaa O du· 

ve bava kuvvetlerimizin müdahe · bilm~lidir. 
111aa, ba1kın ıelcli1lde ol•adı• S d '· k d leaiz büyiimesine imkin vermic Bayan aa et ın 12 or iyon-
taarruz Passclaındaele taarruzua · ., olaoa•ız. 'l'er aoelerimiz, Mühim· la söylediği şarkılardan bazı/an 
cılao tlalııı u aaz:ur fÖriileltilir. ~ l z ı 

mat Fabrikalarımız ve Oıdugahla · güzel, lıe e erıra.. etJlen· 
Orııiı ı.iç ol•a.ısa bir k\laU za· k d k J l rımıı da masumdur. meye teşvi e en ve a•ırı arın 
yıflamış !tir Alaan orduıuaa. J d 1 l d Di11oer bir nokta vardır ki askerliğini an atan iya oğ ar a 
taarruz edilıaiıti Ta taarruz için i' r:- k l d 
1ebe8ler •arch. o da eğer Almanya lfolanda ve güzel.. rakat şnr 1 ar an bazı 

Al Sel 
· Belçikayı iıtıli. edene bir çok lan o kadar fena ki.. 1 abii 

mu ım mer eıı erı şım ıııo.ın en manyanın me CSJ' -h· k. 1 . . d"L ' d gu-fteleri bakımından .• 
81t cephetAı Almanya da ayni daha kıu yollardan yetişilebile· Herjii• içeriz. 

aHele ile kaııı karııyacılır. Ordu· ceklir. Gece, i'indüz lıep içeriz, 
auaaa faik kuvvetine ratm n, • Başlorıınız lıep dumanlı 
Majıao hattıaı yarma.!.. buıusuada Müstakbel ihtimaller Gönüllerimiz sevdıılı 
bir teşebbüı arzusu i'Öıtermemiştir. Harpte müıtakbel hareket Bu dü.nyaJa böyle ya1anır; 

Ablul.aaıa tazyıkı altında Al. tauıH dair il.ati bir ıey söylene· Dur madun iç, hey 1 ! . 
maaya baralı:t.t.ız ILalıbilir mi? ıaaz. Eter AlmHyıı, ıarktan re· Gece iündüz hep içer,· peki, 

Bu auallo C•vabuu yalnı:a ı~eıık mal&eaıey• dayanaıa1' bare · ne zaman çalışır ? Unulmagalım· 
Almaaya verebılir. ket etmemekte devam ederıe. ki oraya bulut gibi gelen v• sal· 

Eter Abluka tıba•ıaül edıle· Miitlefikler ıiJuetiade bir detill:k . laaa sallana ııeçen, ka$ketini 
me:ı: ltir halde ıae, Lülteeabur~u lilt yapmak lazım ıelcbilir. gan 11 ı.aydırmayı ue sekmeyi 
n Holandayi iıtıli eder ve bu kabadayılık sanan bazı aençler 

Almaayayı k:aynıK.larını sar· • 
HratJe Majıao hattıaı ÇHiımek bu "ark.larıa telkinirıe kapılmış. · ı · fetıne2'e mecbur ederek iitliaadi ~ 
ııtıyebı ır. !ardır. 

Bir kerr• aitaraf topralc.luıaa ta:zyikıa tesiriai artırmak için bile 
h b h Aman dikkat ed•lim, aman! 

taeaviis e.ı.erH Mütt.fılı:ler mu olsa, ber alde ir taarruz are-
kabil taarruzu J ah11t yeai bir cep· k:ctiae r•çilıc~ai~i:...,,ı:;:· if::;•;;tz:::;e;;d;;e;;:;b;;;il;;;ir~. =====,,,,,..,.._,...-==--==--===H~.=.cc.T~.= 
hetlı aıicaf uyı ıcap etlireD yeai 
bir ~trıtıji~ aeselı k.a.rşııınd11 

kalacalı.latdır. 

Hıaaeııaıeyıt Mıittefik ordula-

Makbul olmayan bir hareket 
Deiİrm ndercdeki c.nayeti.ıı 

failı olarak yııtılanan geDf, ie· 
ruııa aiçia bır Almaıa teıebbüaiiaü çeıı ç a r ş 1 m b a r ü 11 ü 
beltleditı ltelayca aalaıılabihr. 

ya ralat ruhlu t•pler ö~ünwelı-; ve 
ıcaz•l• aütliıılırın;ie vo hallt di. 
ıınde ııoıtt;ome~ ve dunltu ~ibi 

seyirci çe~eoılınek, şöhret du ı•· 
maıı; ıev"ı1ıı: auç 111ıcwı~tcrc..hr. Bu eanadı Müthıfiıder ordu· 

ıuoua k.uvvotı ııttı"-•o buyiımelt· 

tadır. Buaun ıçıo, •2'•r Almanya 
cko•omık HHblerdeA doıayi 

taarruu başlıaata mecbur kalır· 

aa hava ıeraitını mıiaaıt buluı 
bıalmu bunu yapaCJlıttır. 

Müttefiklerin Hava 
kuvvetini muhafaza: 
Müttehit orduları harekctıuı· 

lite ıcHr eden vazıyet tabiı b1&va 
barekitı.ııa. t•m•l deıildir. 

O halde aiçiıı kara. harbiade 
bava faalıyeti yalaız kıııf ve ara 

aıra vak.i olan hı va mubarebele • 
rıne mı.ioba.ır kalmaktıaır? 

J:saıııcı aebebia yarı aiyasi 

oldutunu zaaDıdiyorua, Har iki 

E'.-uniyet dairuino ve oradaD da 

Adliyeye ıetirilirltea halkıa yol 

lara dökül rck bu dnirelcrin ka
pıları öoü.ııde toplaıımalnrı ve 

bu şabıi gorınek ıçin ıce~işi zor· 
laları!.: tchalult g_,9termelcri ye· 
rinde bır it olmaaa i'eıoktır. 

Suç işleme~c müıtcit bulu.ıı· 

mılt içtimai bır hastalıktır. Ekıe-

ri ahvalde f aıl mulııtin tcaiıile 

suç işlemek mevkiiade kalır. Yi· 
DC kaau.ıılarıo şiddetıni bılmoyen· 

lerİD, hiffet ve tecrübesizlikleri 
yüıı:üadcn çocı.Jiı>İarın bu hali bir 

aliyiş vesilesi uymaları yani ba· 

diH kıbramaıu olmııtı isteme
leri müml.üadii.r. '( aşlr.rına ıöre 

dimatı tekamülleri ıreçikmiş ve 

l:Su hale kuçuıderede rıtıılanıı · 

c:a2ına i;!Ore bô yıc çarkın iıadısc· 

lerın s::yrıodon onları uıı:ıııt bu· 
lundurmaıt laı.ımaır. Vo bunun 
ıçıadc 11la>;ayı çekecek. va:ı.ıyetıcr 
bıltafcler yapc.ııııuıaıt daıı• rıaıue· 

lidir. Adi tat>abot edeoıyatı bir 
ıuç ı~ıeycn çocu~a ıııc:oeoıuı aor
muşler, eveloe suç ışlcuı~ı ıddıa
eilc müstu.ııtııt huzuruna getıriıen 
arltad .ş uın muataotık.uı vuıuuoıu 

pek 1ı1Ulill ve mutJteşı:w oıduiu .. u 

keadııııoo .oyledıiıodeu. o.ııu fO · 
reoıııne~ ıırıo ıııeaıgıoı ı.taytcuısr. 

rlcm dııvaıuı.ıı aıcaıyctı ıbrct mı.ı 

essıro vo ıçtımaı ııuııcdca zıyade 

suçıuıar Jeıııoe 011: taau.ııaL ve 
adah:t ıtBa&ıoa d.ıyanır. Ceı..ı, aım· 

ierınco taıt;p vıı u.ıuüa"cmehır ıo 
pek ıızıı c ~t.:y;aoı ıı.ııaar lcştur 

Can olarak arkadaşım Hakkı 
Tuncagı dü~ünmüş ve Canan 

oolaralc. ta O'nun gakı.,da intışar 
~dccck LPınarJ ından [Soğuksuda 

.akşam] adlı şıirini içimde duy· 
muştum. Şiirı sunar t.:en Soğuk· 

BİR KAÇ SATIRLA m11hıyetınae aıeaıyetı aa auıK.u1ıd 

röruımıaı~ıuc ~orc:: Hele utıt 

cualı ı hadıseıerae tak.ıp edılını 
fıl'Orın•ie ıtoşaıaıt: L.ıoıtıuııo vazı 

teıııi.ııı 1e1ı1çle:ıtırt.Cei"ı ııoı o ~llhııa 

ıurıır v• ızzcunelıtlQI tııl.ıı ık sdıı· 

rck daha atır ıuç ı,ıcauısıA• ••· 
bep oldatu ~örliımuflur • .Ou mu. 
ıatıua ıle şanaaot vay• aceıo tıaı. 
!erde yalt11tayaaa yaraım veya 
maı«uru kurtarmak ııoı zanuo' 
olmadıkça auçlularıo laltıp vo aov 
lunde oo y le leUa!u1 ~c.LtC'rUmezııo 
Adtıyeye ao!ayıaıltt Aı.oınonıa ıı.o · 

oıyoııne dahil fazla kıymet verıl· 
mı~ ve bu;m:.t e1111wı~ uııu. 

suda geçen birkaç ıaatimin bitti· 
ğine valılanırım. 

Soğuksu' da akşam 
" Dahil gllueş lıatwndan daldı çam· 

ıar hulyaya ; 
Altın teller ıerpil aıiş Onlerl.ııe Yo 

rozu.ıı; 

Alı ıu dı:ı.nlz ne e.ııgiu, şu ngaçlnr 
llO U:t.Ull 1, 

'Fındıklar yaaınçlardıı merle e.ıı 
lıır oyıı .. 

Eflltu.a. bulutlard yor yer güU 
açı) O 

Kuılar kızıl kaııııtJı, evler sar , 
dağlar mor .. 

elll içinde ilhı.111; ıokler hasret 
&açıyor,, • 

Çulha 

90,000 lira kar mı ? ! 
Ahval dolagısile lıcriçlen memleketimiu 

Rus gübresinden ba1ka sun'i tübre gelmiyor, 
bu da münhasrran üç dört kişiden ibaret bir 
şirketin elinde brılunuyormu1. Ruslarla yapı 
lan bağlantıgtı göre bir baıkaıı gübre alamaz. 
Yani lıer iki bakımdan ıla rakipıiz, rekabet· 
ıiz bir iş ... Bu şirket bu sene için 30 bin ça · 
val baalanmış. Maliyeti be1 b•çak ue nihayet 
taı çatlasa altı liragr 'almıyan bir çuualt 
toptan dokuz liraga ıalılıgor. Üç agıla dok· 
san bi" lira kar. Fakat bu. para, lcô.milen 
köglümüzü.n cebinden çılcıgo,, Normal bir alıı 

tıerİş d•iil bu. •. Yd%ık tıe ıünalı do;rusvl .. 

Köylünil'ft, borç harç aldtlı bu sun'i gü1> 

re lıakkında işittitimiz sözler böylece devam 
• 

ıdip gidiyar, bu işle büyılk ilıtikdr uar, rlli 
6rı bin liralılc. tübrı 35 bin lira karla mı 
satıltr ve sonra buna normal kdr mı denir, 

deniliyor. Eğer böyle ise hnkikGterı yazık ue 

günah... Üç dört kişir.irı ceb:nı üç dört og 

içitttl ! onar bin lira girecek, zavallı ~ürra da 
1ogulup tiıiecak dtmıkl., 

Ceınıyet bı. ı:ıte dıuuı;ı. rubı 

mıhil olanları duiuoı::ccg-1111 ~ene: 
'l'ezaburo topli&Dlıyd Uııuıııcyı lo· 

lia makendile mıtini da de yemeyiz, 

AvuKat Zihni can 

Kahvede neler 
konuşuldu? 

Nargilesini pUfurdatao ihtl· 
y1trın etrafında, kendiılat tatlı 
tatil dinliyen ıençler vardı. 
Aeo yine kitabı ıçıaı~, onları 

dinlemiyor gibi nnt alıyordulD· 
ihtiyar 11al11tıyordu: 

- Değlrmeoderede bir ci· 
nayer olmuş. Z vallı şoför, bir 
stair butıranı u~runa, h~m d• 
pek. vakitsiz olualı: kurban oldu 
gitti. 

Acı ve hürmet duygularını 
bellrteıı düşünceli bir vaziyet· 
ten soı:mı mevzua detiştir4iler: 

Soğuksuda bir Gaıioo yı· 

pılacaıtmış. Belediye Çiftefam· 
lıkta şimdiden tertibat ılmıt· 
IJUn Yeniyol ıuetHlade oku· 
dum ve do~rusu çok sevladim. 

- Ent, evet beıı d.- ok.11-
cium. Hevadls araaıoı Belıdly• 
reisinin de r smiııl koy•utlar. 

- Şu. halde bu 11ne sotuk 
suda alem nr deseıliz'ı .. 

- Elbette, elbette .. Otoboı· 

lerin sı>f eri ço altılacRk, ubıb 

ve ak~amlımt kııdar Halk ba 
sayfiyeye ucuı ucuı ıldip ce· 
lecek, mehtaplı gece dönüşleri, 
Trabz')nQa görtılıuemiş bir ilem, 
bir seyran. yeni bir ba7at baş· 
lıyacak .. 

- Orııdı bir Gaziııo J•P· 
tırmak. çok isabetli bir dlışUıa· 
ce doğruım •. 

- Ne ıaonettiı:ıyı, ı lk.i 
göıClm. Hıtk şimdiye kadar i·~l · 
miş Beledıye retalerı bu çok 
cnip ve lüzumlü ibtiyaoı iöre· 
bildı mi? 

- llak.kıoıı var azizim, hı· 
kiutea nııkıuoız var. Maııanıt 
Muammer lielediye reis1l~i lçiıa 
biçllmi:1 bir Uf landır. 

Bir ız sü1'.ılttao iOnra meT· 
zuLl yıue d~gişllrdihır: 

- Uuuyll vaziyetiuo dair 
G ıızetelertle ne var, ne yut 1. 

- Nd ouıcak., Hu işi biler, 
Cio işi t.ıaşuır.. ~ı~ biztıt baka
uco. oıııw filllOı.nette11 allan 
rıuı oısua, ahau. mıııl Şef• 

uı.uo omurıer vtu::.tn .• lyiyı .ıtö· 
lıi/ü o kndllr guze1 aeç17or, 
l.Hl~UOİ! )'llrlill OJ!" Uln.k4UIUA4U 

guru)'Ur Vtt Oyle ıunYtHU ıaı1.11.· 

llU" ttlı)'U! ıu .. .tHllUU .l'Ur.lt mü. 
ltm uı.ıuıı "a 1'.w;uı. Dır ııar•~ 

Uutı gOi•UuU &1:mt l;C-::rı 1'Uf · 
Wb1'lll uııKUUU". 

Mcvıu yuı~ d~2i:,>ti: 

- lJuu 1111" wauc1y11 tutul· 
dum. lJv .. lUrıt .IW:Juucd. Y6raıaıi 

uaı,: oir" oıı· Ktııuı, ıo.ıtl u açıı· 

dı Vd du&n.ııı;u uu ltınuıut 
!illlillıal;. 

- ueçwı~ oısua, kıırdeşım. 

t:Uzıw r_,rıKıt '1t1 ~u1ıuuıu1udıta 

Çvii ratı ıt::ıı.c.. tllr turıu .ıyı tHht· 

ı.uc<lU~r. MıuıraI u.ııııu· ıar UıılUııe •• 
Nıuli)'cl UUtUu ktıJlJ 1'Uınşu, 

l•lıauOulu "OLUrwu~tı::u u.ı~K.ll 

ı,:arc yuK dı;ıuııtu. Aı·tıaı; Dtııı aıt 

Duı..ıa huıuaun V4d O.)'i~ yap•· 
(,;d~lı..U. 

uu , suuuet wıısusıodı&n 80 

8J'1 ~dhHl l),:::;lı. fiHllJI l.ıap.&· 
wı.1.1 v~ uy.r:ııuıw. 

SEYYAH 

İrtihal 
Es bak l raozon müf tü&Ü 

tamnmış hocalarımızdan 
day 1-JJJ RJZa 1-JmKulaç mer
humun ogıu ve şeh11mız 

evıenme memur Sadı .'?ıza· 
nın ouyuJc tJlfaderı lsmail 
Hakkı J-Jmkuıaç .:Jalı gunü 
vutat eyıemış ve ceniJzesi 
kaıabdJJJ< cemaatla kaıdırı· 
ıan11< namiJzı l<ıJınaıkcan 

sonra flıle K.abrıstanın• 
cıet nedumıştir. 

Merhum on beş sene 
kadar Rııe evkaf . memur
lugunda ,bulunmuş; evkaf 
Jiıerınm ıhyas1nac1 ıyı hız· 

metleri mesouk olmuştur. 
Tdnrı<lan merhuma magfi· 
ret dıler birarJer1 Bay Sadi 
Riza 11/tıkulaca ve aılesi ef
rıdın4 ba~~'i''R' dılcflı, 
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HALKEVI KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİYATI 

Köy ş r: 
Bayrağ v on aygı DANABURNU ' 

Bayrak bir milletin namus ve şerefidir. 
Bir •illetin bütün zafer ve kahramanlıkları bay
ratında dalgalanır .. Bayrak miJletin özüdür. 

Bizim bayrağımız dünyadaki diğer bayraklardan 
4aha güzel ve dah şereflidir. Bayrağımızın ren
gi hayat rengidir; k n kırmızıdır. Atalarımız 
bunca yıllardır döktükleri temiz kanlarla onu bo
Yaınışlardır sanki .. 
. Bayrağımızın üstünd ki bembeyaz ~' _Yıl~ız 
ıst mavi göğün süsleridir. Yüksek v~ mızlık or
lltğidirler ... Bayrağımız sırlardanberı hep başı
mızın üstünde dalgalanmıştır. Bunca tarih fırtı
naları onu şanla mevkiinden indirememiıtir. Oaa 
fen~ bakan gözler kör olmuş, onu kirletmek is
tiyen eller kırılmıştır. Son İstiklal savaşımızda 
aziz şehitlerimizin mubar k kanı bayrağımızın 
rengini tazelen1iş, ay yıldızm rengini daha çok 
~ğartmış ve ııurlandırmıştır. Bugün, onu yırtmak 
ıstiyenler dahi saygı ve sevgi ile elamlıyorlar. 

Bu kad r güzel, bu kadar şanlı bir bayrak 
sevilmez mi? Bayrağı 12a saygı ve s vgi en b.ü
Y\ik borcuml1zdur. Bayr ğa saygı, millete ve is
tiklale saygıdır. Bayrağını sevmeyen kendini de 

sevemez, milletini de .. Koçuk köy kar kolunun ve
Y.a okulunun direğine bayrak çekilirken vey indi
tılirken onu selamlamayı unutmamalıyız; Bu bizim 
lllillet ve vatan bGrcumu:ıdur. 

Bundan birkaç yıl öne ben bayrağa olan 
ıevgimi şöyle bir manzume ile anlatın ya çahş
-ıştım: 

Fecirden Süzülmüş sonsuz mavi göklerde, 

Gururla dalgalanır, dalgalanır bayrağım .. 
Göremezsem yüzünü düşüyorum birderde, 

Görürsem nerde onu içimden kucaklarım .. 

Hür ülkemde ülküyle dalgalanan bayrağım. 
Kalbimde heyecansın ve kirpiklerimde nem! 
Yıldız açık bahtımdır, hilôl sevg den bağım; 
Yoluna adamışım şu dünyc:ıda varsa nem!. 

Danaburnu dı daki böceğ hem n her yer
de v bilhassa bahç lerde çok r stl ır . T rab
zon muhitinde de bu böceği kesici diye tamlır. 

Diyebilirimki danaburnu bütün ekiolerin dftş
m nıdır. En ziyade sebze bahçelerind ve mı
sır tarlalarındaki genç fideleri keserek ziy n 
yapar. Bahçeye ekilen veya tohumdan ha.sıl ol 
genç f ideleria birçoğunun az z man sonr sara-
rıp ıolduğu görOlür. Böyle fideler elle tutulup 
kaldırıldıkta kolayca yerlerinden çıkarlar. İşte 
bu fideler danaburau taraf mdaıs kesile fideler
dir Hele sebz, bahçesinde danaburnunun yap
tığı tahribat pek büyüktür. Hatt çok ol~uğu 
yerlerde sebze veya mıiır ziraatı yapmak imkan
sız bir hale gelir . 

Danaburnu esasea ufak böcekleri yemekle 
geçinir. Toprak altında bulunan diğer böcekle
rin yumurtalarını veya kurtlarını aramak ıçın 
gezdiği sırada önüne gel~n ekinleri keser ve yo
luna devam eder. İşte danaburnunun ziyanı bun
dandır. Bazan böcek veya kurt bulamaz, aç ka
lırs ekinlere saldırmaya ve onlarm köklerini 
ye ğ"e başlar. Kökleri yenen fideler ise derhal 
kurur. Ve danaburnunun en büyük zararı bu 
zaman başlar . 

Danaburnu daha ziyade gübreli ve yumuşak 
yerleri sever. Kuru yerlerden hoşlanmaz. Gün
düzleri toprak altındaki yuv sında gizlenır ve 
gece oluaca ge:ıer. Danaburnu toprak içinde 
yoll r açar ve yuvalar yapar. T opr k içinde aç .. 
tığı yollar iki parmak kalınlığı kadar derinlikte 
ve düzdür. Danaburnu bu yelları yapmak ıçın 
toprak içinde ilerlediği esnada üst tarafta top
rak kabarır. Bu kabartılar gözle görülür. Hele 
toprak y a ş s a h e m e n gozu çeker 
Açılan bu yolların bir ucunda da derinliğine gi
den bir yuva vardır ki danaburunları gündüzün 
bu yuvalara gizlenirler. 

Danaburnularının dişileri mayıs ve haziran 

ltında yaptıkları yuvalar içersin korlar. Yu
murt lard n onbeş gün sonra beyaz renkte ve 

karıncaya benzeyen kurtlar çıkar. 20-25 güa 
sonr d~ etr f dağılırlar. Da burnYlarının en
çok zarar yaptık:arı mevsim ilkbahardır . 

Çaresi: 
1 - D naburnularının t rlada mevcudiyeti. 

topr k üstünde yaptıkları kabartı! rdan anlaş•
hr . H fif bir yağmurdan sonr bu k bartılar 
daha iyi belli olur. Topr kta görlile k bartılar 
parmakla takip edilerek asıl dikine olan yolu 
yani saklandığı yuvayı bulmalıdır . Yuva bulua
duldan sonra delik içersin doluncaya kadar ıu 
ve bil~here hemen biraz g zy ğı dökmek kafi
dir . Bu işi gündüz yapmalıdır . Çünkü danabur
nuları gündüz muhakk k bu yuval rda bulunur. 

2 - Birtakım paçavraları gazyağına batırıp 
yer yer toprağa dökmeli. 

3 - Sonbaharda tarl nın veya bahçenin öte· 
sine berisine çukurlar açıp buraları taze gübre 
ile doldurmalı ve ilkb harda bu çukurları tek
rar açarak kışı geçirmek için gübre içine topla-
nan danaburnularını mahvetmeli. Yahut : 

4 - İşkembe veya bağırsak kıyılarak gübre 
ile karıştırılır ve küçük sep tlere doldurularak 
bahçenin müt addit yerleı;ine konur. Danabur
ouları kışı geçirmek içİD bu sepetlere toplana
caklanndan ilkbaharda bunları lıp yakmalı yahut: 

5 - İlkbaharda tarlayı sürerken mısır veya 
patatesi göztaşı ile kaynatıp bahçenin her tara
fına serpmeli ve kapatmalı. Yahut: 

6 - Bir kısım sıçan otu ile yirmi kısım mısır 
kırmasını kuru kuruya karıştırıp bir parça pek
mezli suyla nemlendirdikten sonra, akşam üzeri 
toprağa serpmeli ve hafifçe brmıklamalıdır . 

Yukarıda yazdığım çarelere başvurulduğu 
takdirde danaburnularını yok etmek ve bunla
rın zararlarından kurtulmak herzaman için kabil 
olabilir. 

Hakkı Tuncay aylarında yumurtalarını toprağın bir karış kadar Niyazi Kölan 
--'i:a.-amısz~~~~--.-=z==~Jtz=~~a;;ımımıı:m~------ıma:m 

Oğluma 
- Baıtarafu 1 de -
Üf/am dikkat et, borccıııu 

!'~ ııe zorlukla oerenler, alaca· 
''"' çabuk ve kolaylıkla almak 
'•terler ... 
tı Bögiclcrine : alacaaına şahin, 
'"ec-ğfoe karta Jerl•r·:· 

e· Sen onlara dtiil, bana bak, 
,,,. •zun, mesut, hür bahtiyar, 
•tıı k - . k . t,,. • ıa rak onuir geçu me ıs 
·~. borc•n olmasırt I .. 

Öğütlerim 
Sana. biraz önce şemsige 

altında çamurlu JOldan yürür
ken aklıma gelen başka bir ögüt
te bulunayım : Azası bulurıduğu 
bir mecliste aklına gelen bin bir 
fikir, projıgi ileri sürüp, nok
tai nazartnı yürütmek, müdafaa 
etmek, istegen .. •em'iitibara alı•. 
mayınca tenkitlere, hücumlara 

kalkışan ögle kimseler biliTim ki 
reskara eeçince ayni fikir ve 
projeleri bir başkası ileri sürün. 

Qq Üi/um, biri sana: e11 akıllı ce küplere biner • . Sen bögle de· 
J(J Qnt kimdir ? derıe .. Hiç dü 

'1rtıeden hemen şu cevt1bı ver: jil J,., şögle ol : Ftldrlen, proje• 

Hususi muhasebe binası eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 
Vek/ikebir kazası merke%;nJeki hususi muhı.ıs•be 

binasında gaptırılacalc ( 2258 } lira ( 31 ) kuruşluk tadi 
len tamiratı 21 gün mıiddetle açık eksiltmeğe lconalmas
tur. Muvakkat teminatı ( 169) lira ( 37) lcaruştur • 
24-f.- 9.f O tarihine çatan ~arıamba günü s at 15 de 
Vilaget makamında toplanacak olan Daimi Enciimende 
ihalesi gapılo.calc.tır. Keşif e1e ıartnamesiui görmek isti
yenlerin iter ıan Encümen kalemine ve talıp olanların 
muvalclcat teminatlarile mezkur gün "e saatt'a. Encümene 
muracaatları l-A 

Hane icar artırması 
- Bütceıi denk adamdır /. ferin iıter dopru, ister yanlış 
I olsun, tatbik imkan ve sa/ahi. Belediye Encümeninden : 

10 htimal, aklına şöyle bir l · · h h B l J • J .t il · J le · 167 7 "ııı ıelir. get;ni c e geçırınce emen a· e eaİ!lege aıt smel paşa ntana Hınae iı11 -4 

İlan 
Trabzon tapu sicil Muhafız· 

lığındıın: 

Yo'Dranın Hozarak köyünde 
dört tarafı sahibi anct arazisilc 
mahdJt yüz arşıa hane ve yine 
dört t r.ııfı ıı:ıbil-ıi aen .. t ile arazi· 
sile m1hdut eılı arşııo aeraoder ve 
yine şarkan garbcn yol şimalen 
So>fu o2'1u Mehıııet ve Abdullah 
tarlası cenu' e sofu o!?'lu Ali fıo· 
dıldığı ile mahdut beş döaüm 
fındılclılı: ve şarkarı hacı oğlu bacı 
Muıbfa fındık.lığı ve garbcn ve 
c nubuft yol şimalen irmalt ile 
mahdut üç dönü fıadılı:lılc ve 
yine şarltan sofu oğlu kızı Fatma 
tarlası garben yol şimalen aofu 
oğlu Mehmet ve Abdullah c~au
beo kazancı o~lu Süleyman ile 

oııı dut ilci dönüm fındıltlılt ile 
Uzmesehor ltö7ünde şarlcaa uzun 
ali oğlu fıadılclığı garbe~ dere 
şimalen nasip otlu kızı Zeynl' p 
fındıklığı cenuben ıofu ofu H~.ııan 
fındıklığı ile mahdut bef dönüm 
fındıklığın sofu otullarındaa Alı 
otlu A met vereseti tarafından 
senetsiz tasarruftaa tesçili iıtenıl · 
mektıdır. Yapılan tetlcilcab kuyu· 
diye de bu gayri menltall•rin 
kayıtları boluoamadı2'ındao hsı-r · 
ruf sebepleri baklı::ında yerinde 
tablciknt yapılıcatından bu yer· 
lerde tasarruf iddiuında bulunan· 
Jar varsa vesaiki tasarrufiye il. 
birlikle dairemize ve lce~if rüoii 
olan Nısan 940 ayıaıa 21 inci 
pazar günü yer;nde keşif yapacak 
memura maraoaat etmeleri ilin 
olunur. 

Kirahk ev r - Peki Baba, öğütlerin bu 
et il~ rıeden hep borc J, alacağa 
Qır<Jir ? . • 

tile,~ Dervişin fikri ne ise, 
~ar da .. Ondan ... 

rekete ve fiilgiyata geçersin •• igı lcopı nrımaralı 6ir bap hanenin /,;, sene/ile icar artırması 
/ene, bir şeg yaptı, desinler. 18 ıün müddetle oçılc artırmağa konulmuştur. Artırma Ga%i cadüsinds denize ve güneşe na%ır üç oda !it 
Yapamadı, dedirmek beceriksiz. 76-4-940 .:>alı fÜnti saat 15 de icra edileceğinden ta· mutbak 'De taşlık'De avlu fle bahç~yi havi muntazam hir erı 
leıin karıdır... /iplerin tlihozito malchuzlarile birlıkte agni gün ve saatta kiralıktır. Talip o/arıların megdan balık pazarı cadJesfnoB 

~~ET~~p mdmmımün~~furı ll~ ol~u=n=ar~·~~~~~~4~~2~~~~·d~i~ıf~~~H~a~u~u~in~C=a~t=er~e~m~ar~a~c=aa~t~fu~r~ı~~~~~~~5~ 

~cıvacılık, mesleklerin en şereflisi ve en ~evklisidir. T qyyareci olabilme için orta okul tahsili kôfidir. Türk 
hava kurumunun ( gedikli yuvası) 16 - 20 yaşlarındaki bütün gençlerimize açıktır ... 

, 
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ı: Mısır ihtiyacmı bu sene de Fındık Tarım Satış 1 
I~ Kooperatifleri Birliği temin ediyor. · ~ 

1 - Dügün sırasında ve düğünlerden önce ci
hazın sergi halinde Gerilerek gösterilmesi ve cihazın 
açıktan nakli yasaktır. 

2 - Cihaz arasında zinet eşyası olarak eski 
ve yeni zinet altınları ve Al tından yapılmış Bilezik, 
saat ve kordonu, mücevherat kısmından küpe ve 
Yüzük bulundurulabilir. Bundan başka zinet eşyyıı 
yasaktır. • 

l!Pek yakında Satış Kooperatifleri Mısır dağıtmağa başlıyacoklardır.!I 
ı: Veni sene için muhta~ olduğun mısırı alabilmek için eski tı 
=C hesabını bır~~~~patmalısın iJ 3-Hal, ve vakitlerinin müsaadesine göre takımile 

beraber karyola vermek isteyenler; iıbu karyola ve 
takımını yerli malından intihap ve tedarike mecbur
durlar. 

4 - Evlenecek kız ve erkeklerin analarından~ • 
babalarından, veli ve vasilerinden ve diğer yakınla· 

1:4 y'?r>C:J • ı· . . . ' 1 i Fındı . e ış rıcısı ... ~ 
rından başlık namı albnda veya bunu okşar bir adla 
para, eşya ve mal istenemez, alınıp verilemez?. 

5 - Kanunun erkek tarafından kıza hediyesi
ne müsaade ettiği iki takım elbise ile k;z tarafından 
bu miktarı aşmamak şartile verilecek elbise ve ça
maşırlar herhalde yerli malından yapılmış olacaktır. 

1 .: Sulfat Damonyaklı Gübre, Fındık ağacının .çok sevdiği gıdadır. ::.1 
1: Bahçene bu gübreden atarsan daha çok Fındık alırsın. r~J 

., Gübreyi ihtiyacın nisbetinde Satış Kooperatifinden temin edebilirsin. .. 
(~ Alacağın gübrenin parasını önü1nüzdeki eylulda vereceksin, ~· 

Yabancıların sırma ve ipek işlemeli ve boncuklarla 
bezenmiş fantazi bezlerinden ve kumaşlarından olma
yacaklardır. 

ld Vakit Kayıp Etme . ~I 
iliiiiiiiiiiii&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

6 - Evlenmeleri çetinliklere uğratacak ağırlık
lar, hediyeler istenemez alınıp verilemez. 

7 - Düğünü yapacak olanlar, kasaba ve şe· 
birlerde Belediyelere ve köylerde ihtiyar heyetlerine 
en az bir hafta evvel yapacakları düğün masrafı ile 
cihaz miktarını tamamen ve bütün parçalarile iÖS· 1 s h 1 ı 1 ~ 
terir bir beyanname vermeğc mecburdurlar. a ıp erıne (+] 

8 - Bir def aya mahıuı olmak üzere verilecek +. 1 l 1 k b 
düğün ziyafetlerinde alkollu ( sarhot edici ) içkiler ~ ..... Fındık fidanlaruuzın gc iş i o ara üyümesi, 
içilmesi zabıtadan alınacak müsaadeye bağlıdır. Za- • dolgu• ve bereketli mahsul vermesi için 
bıtadan müsaade alınmaksızın içki içilmesi yasaktır. bu ağaçlar ~ 

9 - Düğün günlerinde bir günden fazla çalgı Azot, Potas. Fosfor. Kili• ve sair maddelerin (+] 
çaldırmak ziyafet vermek nişan çevre törenleri yap · hepsine de ayni zamanda muhta~ olduğunu bilirsin [+] 
mak, köçek oynatmak, silah atmak, ahlak ve adaba Lafa ._ak••· her aöse it.ama, venıiyeyo kapıl•• Avrupa (tl 
uygunsuz hareketlerde bulunmak yasaktır. Gtbrııi .liyı Bahçesaize eök:tağ-iaüz to:.ılarıa topraklarıaıza [+] 

10 - Otomobil gidiş gelişine elverişli yerlerde yaptıfı zarar her hHfi tccrübeoiz:lı ubiltir. Çtiakli 11oia yük:. [t1 
gelin almak için en çok üç otomobil kuJlanılabilir. sek tee<i•flll herş~y«cıa Gıtüadür. l+.l 
Bundan fazla otomobil kullanmak ve gelini götüren- C•l T e_crübe sanatın menbaı aslıdır = 
lerin yollarına engeller koyarak para istemek v eher [+] 
nevi müşkülat çıkarmak yasaktır. lU işte bunun için bahçenizde bl 

11 - Evlenme düğünleri kadar masrafı mucip ~ ancak Ve anncak . ~~ 
ve bir anane ve itiyat halinde yapılmakta olan sün- m §,;~ 

net çemiyetlerine masrafa girerek düiün ıekli ver- Bereket Uzvi Gübre kullan ki bereketli ve dolgun t3 
mek yasaktır. a: mahsul a!asm. Zira bu Gübre bü~ün yukarıda y~z~lı l+~ 

12 - Gerek sünnetlerde ve gerek evlenme dü- 1 maddelerı fazladan fazlaya muhtevı ve temamen uzvıdır. [+"' 
ğünlerinde bütün fuzuli masraflardan sarfnıazar olu· l•J 
narak sünnet edilen çocuklar ve evlenen çiftlerin (j [+} 
doğacak yavruları ve kurdukları yuvaların saadet ve ltJ l•J 
selametleri için milli Bankalarımızda açtırılacak he· [t] l•l 
saplara istenildiği kadar para yatırıla bilir. =~ m 

13 - Evlenmelerde, Sünnet cemiyetlerinde l+J [tJ 
kanuna ve talimatnameye aykırı hareketlerde bulu· [+) l+J 
nanlar; köylerde muhtarlar ve köy bekçileri, Kasaba l+J ltJ 
ve Şehirlerde Belediyeler zabıta memurları ile Polis· [t] W 
ler taraflarından birer zabıt varakası ile tesbit olu itl Satış yeri (•l 
narak en yakın Cumhuriyet Müddei umumiliklerine '-Kitabi Hamdi ve Mahdumlar1I 
bil dirilir. 

14 - Dügünlerde meni israfat kanununun 2 Kapah zarfla düşeme eksiltmesi 
inci maddesinin uml'mi ıreclise ve umumi meclisin 
10-3-939 tarih ve 113 sayılı kararile Daimi encü· Trabzon İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
mene verdiği selahiyete istinaden işbu talimntname 1 - Keıif oı şartnamesi mucibince idaremizin P"-
yazılmıştır. 6 - 8 l•tane tütün 6alcımevintiı gapılaeak dö'şeme /coplaması ve 

------------·-----------• müteferrik ilcrnal i,Zır kapalı zarf usuligle ekıiltm,.ge 

Pazarhkla Yazihane Koltuk 
Sandalye alınacak 

Trabzon Gümrükleri müdürlüğünden : 
400 Lira muhammen kıymetinde hir gt1zılıane. ilciıer 

Maruken koltuk flf! Sanda/ya ile 6iru atlet Telef on 
Masası Resim çerçitJesinin Açık eksiltme fle pazarlıkla 
Müh ya edilmek üzere ihalesi 9- 4 - 940 gö.nüne biralcıl
mıştır. Taliplerin % 7,5 pey alcçesile birlikte Gümrüğe 
müracaatları ilan o/anar. 

Satılık S lon aynaları 
Berberlere. Lokantalara fevke/ade elverişli büyük sa· 

/on aynaları, koltuk ve ayna altları hesap/J bir suret ve fiatla 
satılacaktır. Görmek ve almak istiyenlerin matbaamııı 

mı1rocaıtlar1. 4 - 1 

konmuştur. 

2 - Kelif 6etleli 1566'3 . .t5 lira muvakkat tıminat 
J 174,7~ lira'tlır. 

• 3 - Elcıiltmı 9-"- 940 ı•lı tüni s•at 15 te ls
tanbulda Kahataıta le•azım ve mubag••t şubısindeki 
alım komisyonantla gapılacalctır . 

-1 - Şsrtnamıler iter gün levazlm şu.besi t1eznesin· 
den t'e İzmir, Ankara, TrabZön Baımüdürlüklerinden 40 
kuruş mıılcabilindı alınabilir . 

5 - Münakıuaga tirecıkler mühürlü teklif mıık
tuplarını kanuni oesailclı güzde 7,5 ıü 'Oenmı parası m ık
buzu 'fJegtı banka teminat mektubunu ihtiv.ı. edecek icap,. 
lı zarf Larigle ıartnamesinin F. /ıkr.:ısınd>J.. yazılı vesaılci 
münakasa turihinden 8 tün erJveline krıd..lr umum mfidiir
liik inşaat şubesine flerme(eri v.e f cnni elı.liget vesiic:ısı 
almaları, ihale fÜllÜ dı eksiltme ıaatındtn bir snt euvıl 
meslcür veıailc.i mılc.huz mcılc.aôilinde gulcarul~ adi ıeçın 
komiııgn 6111/cıırılı;uua 11ırr11flltrl ldıımcl11 • J-4 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninaen : 

Hust1si muhHebenin Muhittin geni sokalc.dolci 31 
No: lu mağ~zası11ın sabile ic11r 6edeli olan ( I.') lir• üse• 
rindtn bfr sen11lilc icarı artırmaya çılcarılmıştır. Muv~lc· 
icat teminatı ( 338) kt1r11ştur. 11 -1-910 l•rihine çat•n 
,erşembe ıünü ıoat 15 tie Vilaıet melc.amında toplan•· 
cak ol•n daimi 11ncümenti11 ilı•leıi gapılacalc.tır. lstelcli· 
/erin mat111lc.lc.at temi11•tl•ril• encüm1111 miirccaalları 3-4 

Mezbaha inşaatı 
Eksiltmesi 

VAKFİKEBİR KA YMAKAMLIÔINDAN: 
l - Valc/ılcdir Belttligesinc'! yaptırılacak mubah• 

binası. i11şaatı lcap•lı z•rf usıılilı 1 Nisantlan i ti6aren 
15 ıün müddetle elcsiltmeıe konulmuştur. 

2 - Bs iıin keşif hedeli 3189 lira 9 ! lcuruı olnp 
muvalclc.ot temin11tı 2.J9 lira 24 kuruıtıır. 

3 - Bu işe ait evrakı f ennige ş1111.lardır : 
A - Proje. I inci keşif, fenni şartname elcsi/t· 

me şartnamesi, mukavele projesi. ' 

. 4 -:_ ~rzcı edenler üçüncı maddede gazılı ıvrtılıı; 
ıhale gunune le.adar her tün saat 8 den ! 4 de kadar 
Valc.fik ~bir belediye dairesınde görebilirler. 

5 - Taliplerin bu ~i6i iıleri gapabilecelcleri•e dair 
na/ia dair.esiruJen tJerilmış vesaik ibraz etmeleri Lazımdır. 

6 - ihale 15-4 - 940 tarihine müsadif pazartesi 
saa~ 14 de V tık/ılcebir belediye d.ıiresinde miiteşelclcii 
e/c:;ıJtm ~ lcomısgonu hazarunda gapılacoılcttr. Ye o mi mu· 
kiı.rde ıiı ,le tarihinden 1 saat evutline kadar t•lipleri11 
telciıf mektuplarını beledigege ıöndermt:Leri 

7 - Postadaki geciknuler nazarı dikkate alınnııga· 
cağı ilan o/anar. 30 - 6 

Atapark nümune meşheri 
inşaat eksiltmesi 

Trabzon Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden : 
. 11 4-1940 perşembe günü saat 1 !J de, H alkefli 

solcaımda, Mıntaka Tıcaret Müliürlüjii odasında teıek• 
küt edecek inşa11.t lcomisgonund11 2,500 lira bedeli lceşif /İ 
Atfılparlc nümune meıheri inşaatı açık tlcılltme rısulile ılı· 
siltmığe konulmu#ur. Ba iıe ait şartname ve sair eora~ 
Ticaret Miidürlü;ünd• ıörtiiellitir. Muo•lr.lco.t teminat 181 
lira 67 kuruşlar • 

.Jstekliierin ihale •••tından evoel ha iıı ait elıliget 
vesikası ve Tıcaret Odası vesikaları oe teminat alc,ıleri· 
le beraber ihale lcomisgonuı.ıla hazır bulunmaları i/afl 
olunur • 4-4 
---· :Ar ,,.,.,,, 

Komple bir Mötor alınacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Müstamel va hiz nete elv~riş/i bulunmJk üzere rrtll' ~ 
ayene raporunu h:ıiz dört siltndir!i F.:ırd yahut deniJ 
fe;atı veya kel:ıin mJrkılı mıkine. ile mücehhez teknesi 
sağlam 6 - 12 b~ygir kuvvetinde tamiratile beraber 
komp!e bir motör altnıcalctır. M'.Jhaın nen bedel 400 
liradu. 1 steklilerin yütie 7, 5 te n inat m !ktubile Jj 
Nisan pazartesi saat 14 de Emniyet müdürlüğün~ mii' 
ra'a11t ctmel~ri )/aq olurıtJr, ı-~ 


